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EL MORELL ■ S ’A L L A R G A R À F I N S A L M E S D E J U N Y

Teatrapart obre la nova programació
del Teatre Auditori del Centre Cultural
■ El Teatre Auditori del Centre
Cultural del Morell obre aquest
dissabte una nova programa-
ció que s’allargarà fins al mes
de juny, tot i que a comença-
ments de mes ja es van poder
escoltar els concerts d’hivern
de l’Escola de Música Munici-
pal del Morell.

La programació s’enceta amb
una producció de Teatrapart,
Alícia, von boyage, i es tancarà
amb els concerts d’estiu de l’Es-

cola de Música Municipal del
Morell.

Com cada temporada, la regi-
doria de Cultura ha combinat es-
pectacles per a totes les edats i de
diferents disciplines: teatre, mú-
sica, cinema, dansa...

Enguany també s’han inclòs
dos espectacles de màgia amb
Jordi Caps, el número de més
èxit a l’última Trobada Nacio-
nal de Mags 2012 que porta el
nom de Màgia de prop.

Com dèiem, el primer espec-
tacle, Alícia, von boyage, serà
aquest dissabte, 16 de febrer, a les
22.00 hores. Anticipada, 5 eu-
ros, en taquilla, 8 euros.

Es tracta d’un espectacle vi-
sual i poètic amb grans dosis
d’humor i que està inspirat en
el relat de la novel·la Alícia al
país de les meravelles.

La comèdia està produïda
per Teatrapart i dirigida per
Carles Bigorra. –REDACCIÓ

JOAN BORONAT

Durant aquesta setmana s’ha
procedit a la retirada de les més
de seixanta travesses que a prin-
cipis del mes de gener van ser
col·locades per part de l’Ajunta-
ment dels Pallaresos a la zona
esportiva municipal, concreta-
ment en el recinte del camp de
futbol, situat a la urbanització
dels Hostalets.

Aquestes travesses de fusta
procedents de la línia de ferroca-
rril delimitaven un passadís
d’accés a la graderia del camp de
futbol «d’acord amb l’estètica de
l’entorn», ha assenyalat l’alcal-
de dels Pallaresos, el socialista
Jaume Domínguez.

No obstant això, arran del ple
municipal celebrat el 17 de gener

passat, el grup municipal Inde-
pendents dels Pallaresos (IP) i
posteriorment CiU van instar
l’alcaldia a la retirada de les pe-
ces sospitoses d’estar impregna-
des de creosota, i acusant de ne-
gligent l’equip de govern.

La creosota és un compost quí-
mic derivat del fraccionament de
quitrans per a la preservació de
fustes exposades a la intempèrie,
l’ús de la qual va ser prohibit el
2003 per la Comunitat Europea,
en considerar-se substància pe-
rillosa per a la salut pública, d’efec-
tes cancerígens, en el cas de con-
tactedirecteiperllongatamblapell.

La retirada de les travesses és
una mesura preventiva presa per
l’Ajuntament dels Pallaresos, da-
vant el dubte de si la fusta utilit-
zada va ser prèviament descon-
taminada. Jaume Domínguez in-
dica que, per moltes raons, «és
més aconsellable substituir-les,
que no invertir temps i diners a
analitzar-les».

Es dóna la circumstància que
l’empresa instal·ladora de les

travesses ha considerat que el
certificat que posseeix, expedit
pel proveïdor, no especifica el
grau de descontaminació al fet
que va ser sotmesa la fusta, un cer-
tificat que l’Ajuntament ja va
sol·licitar des de l’inici de les
obres.

A tot això, l’alcalde Domín-
guez assenyala que, amb anterio-
ritat al seu mandat, el 2009 ja es
van instal·lar en diversos punts,
com en els esglaons en l’accés als
vestuaris de la zona esportiva
–que també han estat retirats–,
en algun parc infantil i en les pis-
tes de petanca per delimitar-les.

En aquests casos, el màxim
responsable municipal subratl-
la que entre la documentació mu-
nicipal «no s’ha trobat cap cer-
tificat que garanteixi la descon-
taminació», per la qual cosa
gradualment «aquestes travesses
també seran substituïdes».

En el seu lloc s’aniran col·locant
peces de fusta innòcua que com-
pleixin els requisits mediambien-
tals exigibles.

Les peces van ser
col·locades per
l’Ajuntament
d’aquesta localitat

EQUIPAMENT MUNICIPAL ■ L E S P E C E S S E R A N S U B ST I T U Ï D E S

CONSTANTÍ ■ N O VA E D I C I Ó

Els Pallaresos retira les travesses
de la zona esportiva per seguretat

■ Demà diumenge Constantí
celebra una nova edició dels
tradicionals Tres Tombs, so-
ta l’organització del Cercle
Cultural Recreatiu i Esportiu
de la localitat.

La jornada s’iniciarà a les
nou del matí amb el tradicio-
nal desdejuni popular, que serà
servit a la plaça Verdaguer, a
força de pa amb tomàquet,
llonganissa, cansalada viada,
areng, fruita seca i bon vi.

Sobre dos quarts de dotze
s’iniciarà el festeig que obrirà
el grup de Grallers i la Co-
rranda de Constantí, als quals
seguirà el carret engalanat
portador de la imatge de Sant
Antoni.

A continuació desfilaran
els genets muntats i els ca-
rruatges, que emprendran el
recorregut habitual. Com sem-

pre, el punt que concentra ma-
jor expectació del públic és la
costa del carrer Sant Pere, on
la destresa dels arriers i la ca-
pacitat de les cavalleries es
posa de manifest.

En la tercera volta, en arri-
bar enfront de la parròquia de
Sant Feliu, els animals seran
beneïts pel rector i tots els
participants recbran un re-
cord dels Tres Tombs 2013 de
Constantí.

Fonts de l’organització con-
fien que «el temps acompa-
nyi», per veure desfilar, se-
gons les previsions, més de
mig centenar de cavalls de
muntura i prop de trenta ca-
rros de transport, churquis i
carruatges, del mateix poble
i de municipis del Camp de
Tarragona, per al gaudi de pe-
tits i grans. –J. B.

LA RIERA DE G AIÀ

Tallers de relaxació
del cos per al veïnat
a Ardenya
■ El nucli d’Ardenya proposa
al seu veïnat, amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament rierenc
i de l’Associació de Pares, un
temps de calma i relaxació. Es
tracta d’uns tallers per sentir
maneres de respirar, i com re-
laxar el cos, impartits per una
mestra d’educació física i tèc-
nica superior en activitat fí-
sica. Les sessions tindran lloc
els dimarts i dijous a la sala
polivalent d’Ardenya, de 19 a
20.15 hores. –J. B.

EL CATLLAR

Demà, concert amb
‘La taverna dels sons
celtes’
■ L’auditori del Centre Cultu-
ral acollirà demà, a dos quarts
de vuit del vespre, una nova ac-
tuació musical, programada
per l’Ajuntament. Es tracta del
concert titulat La taverna dels
sons celtes, en què actuen el
cor Ciutat de Reus i el grup folk
Celtic Quartet. Consisteix en
un espectacle musical ambien-
tat a la taverna de la Molly Ma-
lon i les cançons es lliguen amb
un fil argumental. El preu de
l’entrada és 5 euros –J. B.

Els operaris retiren les travesses de la zona esportiva municipal. FOTO: PERE FERRÉ

30 carros i més de
50 cavalls protagonitzen
demà els Tres Tombs

ELS PALLARESOS ■ F I N S A L D I A 2 7

Recollida de firmes per al
canvi d’horari de batxillerat
■ Des de l’Ajuntament dels Pa-
llaresos i l’IES, amb el suport
dels de Perafort, el Catllar i la
Secuita en què es demanava es-
tudis de batxillerat als Pallare-
sos el curs vinent, la resposta
d’Educació ha estat positiva.
Malgrat això es proposa que les
classes es facin de 15 a 21 h, per
evitar la col.locació de barra-
cons. Des dels pobles afectats
es creu que aquest horari «va
en perjudici del rendiment dels

alumnes, de la conciliació fa-
miliar i de les activitats extra-
escolars». És per això que s’es-
tan recollint signatures per is-
tar a Educació que es pugui
cursar en horari de matí (de 8
a 15 h). Per la seva banda, les
AMPAS de les escoles adscri-
tes també donen suport a aques-
ta petició i les persones que vul-
guin recolzar la iniciativa po-
den signar als seus ajuntaments
fins el 27 de febrer. –J. B.


